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Vereador Airton Lansing– Saudou a todos e disse que hoje Colinas escreve mais um capítulo 
na sua história e, infelizmente, um capítulo negativo, pois pela primeira vez na história o 
prefeito tem um parecer desfavorável às suas contas. Salientou parecer tradição, sempre que 
se aproxima o final de ano algo negativo acontece no município de Colinas, pois já é o terceiro 
ano seguido. Comentou que há dois anos foi a deflagração da Operação Colapsus pelo 
Ministério Público, na área da saúde, no ano passado, nessa época, foi cassado o prefeito e 
tivemos nova eleição, sendo que agora foi a vez do Tribunal de Contas com o parecer 
desfavorável, por unanimidade dos seus Conselheiros. Afirmou que, pelo visto, parece que 
todos eles estão errados, Ministério Público está errado, a Justiça Eleitoral de Estrela, Porto 
Alegre e Brasília estão errados e agora o Tribunal de Contas parece que também está errado. 
Falou ter a impressão de que em Colinas alteraram toda a Constituição Federal, toda a 
legislação brasileira e não comunicaram o pessoal de Brasília. Cumprimentou a Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento que manteve o parecer do Tribunal de Contas e disse querer 
crer que no plenário também tenham este resultado, sendo que, no começo do ano, o 
vereador Gerson se manifestou da tribuna, justificando seu voto, que uma vez tendo um 
parecer técnico ele deve ser acompanhado. Espera que esta coerência realmente exista, até 
porque votar contra um parecer do Tribunal de Contas, certamente haverá desdobramentos 
bem complicados para quem o fizer. Falou não ser porque, talvez, alguns vereadores tenham 
recebido algum benefício, através de aluguel ou de outra forma, como doação de área de 
terras, que podem se dar ao capricho de votar contra o parecer do Tribunal. Comentou que 
neste relatório do Tribunal há sete itens apontados, sendo que todos eles poderiam ter sido 
feitos, o município poderia ter feto, mas dentro da lei. Disse que o principal deles, que aponta, 
seria o convênio com o Sindicato para contratação dos médicos, que já foi apontada em dois 
mil e nove, sendo que as contas daquele ano foram aprovadas com ressalvas, dizendo que em 
cento e oitenta dias deveria ser solucionado esse problema, porém foi resolvido agora, em 
agosto de dois mil e catorze, por força do Ministério Público. Salientou que, inclusive hoje, 
apareceu um documento do Ministério Público arquivando o processo, o que não tem nada a 
ver com o processo do Tribunal de Contas, até porque no documento do Ministério Público 
não há menção ao processo do Tribunal. Comentou que na defesa se culpa o ex-prefeito, 
Edelbert Jasper, por ter sido contratado esse convênio na época dele, mas isso parece até 
ingratidão, porque o envolvido se aproveitou de toda a situação para se eleger, até dizendo 
que se a oposição ganhasse não haveria mais saúde. Afirmou que foi ali que ele conseguiu 
aproveitar, sendo que daí era bom na época, mas agora está dizendo que é culpa do 
antecessor. Salientou que, realmente, na época do Jasper começou esse processo, porém 
alertou diversas vezes que deveriam pensar numa outra forma de contratar esses médicos, 
pois do jeito que estava, estava errado. Disse que o ex-prefeito respondeu que não precisava 
das ideias dele e o jogou ao canto oposto do gabinete para não precisar discutir nenhum 
assunto com ele. Comentou que o ex-vereador Sandro Herrmann, presente hoje nesta Casa, se 
manifestou diversas vezes nesta Casa, mostrando a preocupação que tinha em resolver essa 
situação e o problema futuro que poderia gerar. Falou, entretanto, que montaram um pelotão 
para passar de casa em casa, com o objetivo de dizer que Sandro Herrmann é contra a saúde 
de Colinas. Sobre o outro item que consta no relatório, as multas de trânsito, disse que desde 
dois mil e três, quando veio para Colinas, defendia que multa de trânsito não é despesa pública 
e continua dizendo que não é. Explicou que, em noventa e nove, o CONTRAN emitiu uma 
resolução, na qual consta que pode ser empenhado, mas precisa haver processo 
administrativo para apurar as responsabilidades e isso também não vinha sendo feito. Afirmou 
que não se cumpre a legislação, pois o envolvido como advogado deve conhecer toda a 
legislação, o que não pode usar de desculpa, não saber da existência da lei. Acredita que 
nenhum gestor precisa se preocupar tanto com o Tribunal de Contas e sim com as leis. 
Salientou que o Tribunal de Contas é bonzinho, pois levou desde dois mil e nove para chegar 



agora em dois mil e catorze, sendo que só foi resolvido porque viram que não teriam outra 
saída. Disse que o homem público tem muita dificuldade em lidar com o não, ele não quer 
ouvir um não, não quer repassar um não, mas precisa voltar a ouvir a equipe técnica. Falou 
que na política se usa uma expressão muito conhecida, que “lobo não come lobo”, mas nesta 
Casa hoje cabe outra frase, “quem protege lobo condena suas próprias ovelhas”. Espera que 
até a votação todo mundo possa refletir sobre isso. 


